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Jos googlaat haulla potilasturvallisuus, löydät määrittelyjä siitä, mitä 
se on. Nykyiset määritelmät ovat suppeita eivätkä riittävästi kytke 
potilasturvallisuutta osaksi operatiivista toimintaa. 0-haitan tavoite, 
jokainen haittatapahtuma on vältettävissä, edellyttää käsitteen
laajempaa sisältöä ja syvempää ymmärrystä Potilasturvallisuustaitoa.
Miten kehittää organisaatiota ja valmentaa henkilöstöä ennakoivaan ja 
hyvään tilanneymmärrykseen perustuvaan turvallisuuskulttuuriin sekä 
hyödyntämään tehokkaasti turvallisuuden hallintajärjestelmää? 
FlyWell konsultti- ja koulutuspalvelut ovat vastaus suoraan taivaalta eli 
ilmailun parhaista käytännöistä. Me valmennamme ihmisiä 
kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapojaan ja uuden ajattelutavan 
omaksumiseksi.  

Valmennus perustuu Veli-Matti Heinijoen ja Petri Pommelinin kirjaan 
Potilasturvallisuustaito (2019) ja kirjoittajien pitkään käytännön 
kokemukseen turvallisuuden asiantuntijoina. 
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Potilasturvallisuustaitoa 
esimiehille valmennus

Valmennuksen tavoite

- Uudistaa toiminta- ja turvallisuuskulttuuria aidosti 
potilas/asiakaslähtöiseksi Potilasturvallisuustaidoksi
- Muuttaa reaktiivista turvallisuusajattelua ennakoivaksi riskien 

hallinnaksi
- Tukea johtamisen keinoin STM:n potilasturvallisuusstrategian 

toimeenpanoa organisaatiossa.

Valmennuksen vaikutukset: 
- Ymmärtää potilasturvallisuuden käsitteen laaja sisältö ja 

merkitys kaikkeen toimintaan:
- potilasturvallisuus on terveydenhuollon avainsuorituskyky
- ei-fyysiset haittatapahtumat
- laaduttomuuskustannukset

- Laatu, palvelumielikuva ja kustannustehokkuus 

- Työntekijöiden jaksaminen ja motivaatio
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Potilasturvallisuustaito

Potilasturvallisuustaito on tietoa, taitoa ja tahtoa edistää 
potilaan laadukasta ja turvallista hoitoa. Se sisältää laajan 
joukon käyttäytymismalleja ja kyvykkyyksiä. Taidon ja tekniikan 
lisäksi se osoittaa työntekijän ennakoivaa tietoisuutta 
toimintaympäristöstä, riskeistä, omista kyvyistä ja niiden 
rajoista. Se on tervettä suhtautumista potilasturvallisuuden 
periaatteisiin ja arvoihin. Se on myös kykyä tehdä 
toiminnallisia päätöksiä niin, että tasapaino turvallisuuden ja 
tehokkuuden välillä säilyy oikeassa suhteessa. 
Potilasturvallisuustaitoa johdettaessa johdetaan ihmisiä ja 
turvallisuuskulttuuria.

Käsitteen juuret ovat lentotoiminnassa, jossa taidon, 
kokemuksen ja tilanneymmärryksen muodostamaa 
kyvykkyyttä kuvataan termillä Airmanship.
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Potilasturvallisuustaitoa 
valmennus esimiehille

Perusteet valmennukselle diagnoosin avulla
Johtamisen perustaksi tarvitaan tietoa ja ajantasainen
tilannekuva
Valitaan ja päätetään toimet 
Päätöksenteko ja tuki
- Toimintaa muutetaan oppimalla tietoja ja taitoja 
- Käyttäytymistä muutetaan vaikuttamalla tunteiden 

kautta 
Valmennus ja toimeenpano 
Esimiesten ja muutosvalmentajien valmennus
Vaikutusten arviointi 
Tutkimus
Jatkuva parantaminen
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Potilasturvallisuuden 
arvoketju

Arvo

Missio

Tavoite

Strategia

Operaatiot

Potilaslähtöisyys

Potilasturvallisuus on avainsuorituskyky, joka parantaa
laatua ja säästää kaikkia resursseja 

Potilasturvallisuustaito on avainkompetenssi, 
jonka avulla pyritään kohti 0-haittatapahtumaa

Toiminta- ja turvallisuuskulttuurin 
mullistava muutos, arvojohtaminen

Potilas-/asiakas-
kohtaamiset

Tilannekuva ja potilasturvallisuuden 
hallintajärjestelmän hyödyntäminen

Arvojen mukainen toiminta
ja käyttäytyminen
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Nykyinen
toiminta- ja 

turvallisuuskulttuuri

Tavoiteltu 
ajattelumalli

Potilasturvallisuustaito


